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AUXILIO PRÉ-ESCOLAR 
    Inclusão     Exclusão 

Nome: 

Matrícula UFPR: Matrícula SIAPE: 

Cargo: 

Classe: Nível/Padrão: 
Jornada legal de trabalho:  20 horas     24 horas     25 horas    30 horas     40 horas     D.E. 

Lotação: Ramal: 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO CÔNJUGE: 
 
Nome do cônjuge ou companheira (o) do servidor beneficiário: _________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Se for servidor (a) público (a), informar o local de trabalho: 
 
Telefone: Ramal: 

Requer a concessão de Auxílio Pré-Escolar, previsto no Decreto nº 977/93 e Emenda Constitucional nº 
53/2006. 
Declaro que autorizo o desconto, em folha de pagamento, do valor correspondente a minha participação na 
cota-parte referente ao Auxílio Pré-Escolar. 
  
 
Data:______/______/______                           ______________________________________________ 
                                                                                                    Assinatura do (a) requerente 
 

D  E  P  E  N  D  E  N  T  E  S 

NOME 
SEXO DATA DE NASCIMENTO 

M F 
    
    
    
    

ATENÇÃO 
Servidores do HC e HMVFA: Abrir processo no SIE e preencher o presente formulário. 
Demais Servidores: Abrir processo no SEI e preencher o formulário específico disponível no 
sistema. 

1. Anexar: 
a) cópia do CPF do dependente; 
b) cópia da Certidão de Nascimento do dependente; 
c) Termo de Adoção ou do Termo de Guarda e Responsabilidade, expedido pelo juízo competente; 
d) Laudo médico atualizado, emitido por junta médica oficial, no caso de dependente com deficiência com 
idade mental inferior a 06 (seis) anos;   
e) em casos de pais separados, o comprovante de guarda; 
f) quando pai e mãe forem servidores públicos, acrescentar declaração de que o cônjuge não recebe o 
benefício. 
2. Encaminhar o processo para DAP/URFC - Unidade de Registros Funcionais e Cadastrais. 
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